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на стільки мільйонів доларів Спо-
лучені Штати вже надали гумані-
тарної допомоги постраждалим 
від конфлікту на Донбасі. США 
обіцяють і далі продовжувати ці 
зусилля. Про це розповів посол 
США в Україні Джеффрі Пайєтт.

На підставі ст. 26, 60 Закону 
України «Про місцеве само-

врядування в Україні», ст. 61 За-
кону України «Про освіту», статей 
3-10 Закону України «Про благо-
дійну діяльність та благодійні ор-
ганізації», керуючись принципами 
соціальної справедливості та від-
повідальності, міська рада виріши-
ла заборонити працівникам кому-
нальних закладів освіти м. Луцька 
з 01.10.2015 року отримання го-
тівкових грошових коштів у будь-
який формі та за будь-яким при-
значенням з батьків вихованців та 
учнів. Керівникам та працівникам 
комунальних закладів освіти м. 
Луцька необхідно утримуватися 
від формування рахунків витрат 
чи звернень до батьківських ко-
мітетів щодо визначення термінів 
та розмірів надання матеріальної 
допомоги чи отримання грошових 
коштів від батьків чи батьківських 

комітетів. Рекомендувати батьків-
ським комітетам розглянути мож-
ливість перейти на безготівкову 
форму шляхом зарахування на 
відповідний розрахунковий раху-
нок освітнього закладу; матеріаль-
ні цінності повинні передаватись 
із дотриманням порядку передан-
ня благодійної пожертви.

Рекомендувати батьківським 
комітетам створення благодій-
них фондів як юридичних осіб.
Залучення грошових коштів до 
благодійних фондів повинно від-
буватися на добровільній основі; 
благодійниками та меценатами 
можуть виступати будь-які фі-
зичні та юридичні особи. Витра-
чання грошових коштів благо-
дійних фондів та їх звітування 
відбувається згідно з вимогами 
чинного законодавства та їх 
статутами за рішенням органів 
управління відповідного фонду. 

У спекотний літній час фонтани 
Луцька стають місцем відпочин-

ку та розваг не лише для дітлахів, а 
й для дорослих. Однак ці споруди не 
призначені для купання, тим більше 
для купання тварин. Занурюючись у 
фонтан, ви не лише ризикуєте влас-
ним здоров’ям, адже існує небезпека 
поранитися елементами, прихова-

ними під водою, а й пришвидшуєте 
процес забруднення води, яка там 
знаходиться.

КП «Луцькводоканал» опікується 
чотирма фонтанами міста, які працю-
ють у вихідні та святкові дні. Кожного 
із них миють та міняють воду не рід-
ше, ніж раз на два тижні. Окрім цього, 
щоп’ятниці здійснюється огляд фон-

танів з метою перевірки рівня води в 
чаші, а також для запобігання засмі-
чення водограю. Водночас відбува-
ється перевірка електрообладнання, 
насосів, чаш фонтану. На жаль, після 
активного, але не завжди культур-
ного відпочинку лучан, у фонтанах 
залишається дуже багато сміття, різ-
номанітні написи тощо. Все це псує 
не лише зовнішній вигляд водограю, 
а й завдає серйозної шкоди техноло-
гічному устаткуванню комплексів. 
Зі слів слюсарів, під час останнього 
огляду фонтану навпроти гімназії № 4 
довелося діставати металеві пробки 
з-під пива з форсунки фонтану.

Працівники КП «Луцькводока-
нал» закликають лучан берегти кра-
су міста та підтримувати його чи-
стоту. Відпочиваючи біля фонтанів, 
нічого не ламати, навчати правиль-
ної поведінки своїх дітей. І все-таки 
купатися краще в спеціально відве-
дених місцях. 

Працівники КП «Луцькводоканал» закликають лучан не засмічувати 
фонтани 

Спритники незаконно 
виловлювали рибу на озері в 
Любешівському районі
Повідомлення про те, що невідомі займаються не-
законним рибним промислом, до чергової частини 
райвідділу міліції надійшло від прикордонників. 
Зловмисники сітками виловлювали рибу. Право-
охоронці встановили, що кримінальне правопору-
шення скоїли жителі Любешівського району, 1980 
та 1987 р. н. Знаряддя вилову та впійману рибу 
конфіскували. Триває досудове розслідування.

Освітнім закладам заборонено 
отримувати готівкові кошти з батьків 

Названо найдорожчі країни 
для подорожей
Експерти Всесвітнього економічного форуму 
подорожей та конкурентоспроможності туризму 
визначили найдорожчі країни для подорожей. 
Перше місце в рейтингу посідає Швейцарія. На 
другому місці розташувалася Великобританія, а 
замикає трійку Франція. Примітно, що в даному 
списку тільки дві країни з десяти не перебува-
ють на європейському континенті — це Ізраїль і 
Австралія. 

На засіданні виконавчого комітету 
Луцької міської ради було при-
йнято рішення про перенесення 
торгівлі квітами з центру міста.

Тут їх продавали вже кілька де-
сятків років: біля старого ЦУМу, а 
три останні роки — між будинка-
ми на просп. Волі, 3 та просп. Волі, 
5. Привозні квіти тут реалізовують 
підприємці, вони торгують з пала-
ток, а відразу ж біля них, на троту-
арі, бабусі та жіночки пропонують 
перехожим власноруч вирощені. 
«Відомості» уже писали про те, що 
саме ось ці «квітникарі» й захарас-
тили тротуар парасолями, вазами, 
стільцями та столами, після себе ли-
шали сміття. Однак втрутилася му-
ніципальна міліція, на декого було 
складено адміністративні протоколи 
за порушення Правил благоустрою 
міста, і тепер ці бабусі перемістили-
ся за кілька метрів — у скверик між 
будинками № 3 і № 5 на просп. Волі. 
Здавалося б, конфлікт вичерпано, 
однак справа пішла далі — тепер 
увесь квітковий ринок збираються 
перенести на проспект Волі, 41 (біля 
магазину «Знання»).

Рішенням виконкому 
зобов’язано суб’єктів господарю-
вання та інших осіб, які здійснюють 
несанкціоновану торгівлю квітами, 
звільнити територію в центрі та де-
монтувати за власний рахунок тим-
часові споруди, розміщені без пра-
вовстановлювальних та дозвільних 
документів.

До муніципальної дружини було 
понад сім скарг від мешканців бу-
динків № 3 і № 5 на просп. Волі щодо 
незручностей, які їм створюють 
продавці квітів, — зазначила під час 
засідання виконкому начальник від-
ділу муніципальної дружини Юлія 
Сиротинська. — На жаль, так скла-
лося, що на територіях ринків немає 

спеціально відведеного місця, щоб 
можна було торгувати квітами. Тому 
його забезпечать на Волі, 41.

Міський голова Микола Рома-
нюк доручив управлінню містобуду-
вання та архітектури і КП «Парки та 
сквери м. Луцька» протягом десяти 
днів провести всі організаційні за-
ходи: підготувати схему розміщення 
ринку біля магазину «Знання» та до 
десятого вересня його облаштувати; 
переїзд суб’єктів господарювання та 
інших осіб на нові торговельні місця 
забезпечити до 20 вересня.

Юлія Сиротинська зауважила, 
що коли особи в добровільному по-
рядку не покинуть місце торгівлі, 
вони будуть змушені провести де-
монтаж таких об’єктів.

З таким рішенням категорично 
не погоджуються підприємці з «квіт-
кового ринку», а це двадцять осіб.

— Ми проти, на вул. Чехова 
(район магазину «Знання») зовсім 
малий рух людей, це по-перше, а по-
друге, вони збираються нас розміс-
тити на спортивному дитячому май-
данчику, — де діти мають гратися? 
— обурюється підприємець Оксана 
Назарук, яка квітковим бізнесом 
займається уже 20 років. — Кому 
ми там потрібні? Який клієнт туди 
прийде? Іноземець? Приїжджий? 
— Хто нас там побачить? Це про-
сто безглуздя. Як так — все життя в 
центрі були квіти, а тепер їх не буде. 
Не кожна людина може в магазині 
купити квіти, тому що там ціни «за-
шкалюють». А там, де фонтани сто-
яли, а тепер бетонна барикада — не 
можна було б нас розмістити, або в 
скверику біля приміщення управ-
ління МВС? — пропонує свої варі-
анти Оксана Олександрівна. — Там 
нікому ми не заважатимемо, але 
це буде в центрі. Ми ж торгуємо не 
якимось сміттям, одягом, а квітами 
— це ж краса.

Жінка бідкається, що бізнес про-
паде, а сім’ю потрібно годувати. Всі 
підприємці-квітникарі підтримують 
свою колегу.

— Не реально туди — це не те 
місце, де торгувати навіть будь-яким 
товаром, не кажучи вже про квіти, 
— висловлює свою думку підпри-
ємець Галина Колос. — Ми знаходи-
мося на перехресті в центрі міста — 
можна доїхати з різних напрямків. 
А з ДПЗ чи ще з якогось району до 
Чехова немає прямого рейсу — це ж 
незручно. Хочуть зняти проблему в 
центрі, припустимо, ми переїдемо 
до «Знання», — а там ще більш на-
селений мікрорайон — безпосеред-
ньо один п’ятиповерховий будинок, 
другий і дев’ятиповерхівка — там у 
людей так само будуть претензії.

Щодо скарг і претензій, то під-
приємці кажуть, що все це робить 
одна молода сім’я. Буцімто вони ма-
ють родича у міськраді, вже придба-
ли дві квартири в будинку, планують 
купити ще дві, а в дворі, де квіткові 
палатки, ніби хочуть облаштувати 
якесь кафе чи ще щось.

— У них є якісь своєрідні по-
дальші плани, і ми їм тут заважаємо, 
— продовжує Галина Колос. — Як 
тільки хочуть, так нас змішують з 
брудом. Всім іншим мешканцям ми 
не заважаємо. В основному люди з 
навколишніх будинків відносять-
ся досить непогано до нас. Набага-
то покращилася ситуація в нічний 
час, ми своїми силами охороняємо 
палатки, щоб не порізали. Спокій-
но тут, наркоманів, пияків нема, бо 
тільки що — ми викликаємо наряд 
міліції. І за першим же дзвінком 
приїжджають чергові, адже бувають 
всякі казуси вночі. Ми ж з жильця-
ми співпрацюємо, користуємося їх 
підвалами протягом 20-ти, а то й 
більше, років. Власники магазинів, 
які поруч — «Світ гардин», «Дар», 

«Перлина», «Пано», до нас претензій 
не мають.

Сьогодні підприємці збирають 
підписи від мешканців навколишніх 
будинків про те, що вони не проти 
сусідства з квітковим ринком. І 17 
серпня підуть на зустріч з міським 
головою, щоб відстояти своє право 
на ведення бізнесу, який буде при-
бутковим тільки в центрі міста.

Підприємець Оксана Трохимчук 
каже, що півроку тому міський голо-
ва Микола Романюк обіцяв їм ринок 
лишити, а коли побудують підзем-
ний перехід, перемістити його туди. 
Принаймні у проекті будівництва 
«підземки» заплановано два квіткові 
павільйони.

«Відомості» поспілкувалися й з 
бабусями, які торгують власноруч 
вирощеними квітами, але вже не на 
тротуарі. Сезон зараз на гладіолуси 
— краса неймовірна!

— Ми туди не хочемо, там ні 
води нема, ні туалету, — каже пенсі-
онерка Анна Вакулюк.

— А тут де все це берете? — за-
питуємо.

— У «Сільпо» йдемо по воду, в 
ЦУМ, у Собор — в туалет, а там (на 
Волі, 41) що у квартири проситися? 
— аргументує пенсіонерка. — Не ко-
жен має змогу купити дорогу квітку, 
таку, як троянда, а тут — і гладіолус, 

і георгін, і айстра — все є дешеве.
Анна Романівна доїжджає з Ви-

шкова, вирощує квіти в себе вдома, 
мусить це робити, бо на пенсію у ти-
сячу гривень прожити не може.

— Ні ми, ні «трояндисти» нікому 
не заважаємо, нехай нас залишать 
тут, — наголошує вона.

Її сусідка Тетяна Лозицька, яка 
торгує гладіолусами, також катего-
рично проти переїжджати з центру 
міста. Каже, там покупців не буде.

— В основному наші дешеві кві-
ти купують пенсіонери, — пояснює 
жінка. – То хіба бабуня, яка їде на 
кладовище, буде робити дві пересад-
ки, щоб купити квіти?

Пані Тетяна має постійне місце 
роботи, але зарплата маленька, тому 
бере відпустку, щоб продавати кві-
ти.

— Відпустку проводжу в оран-
жереї квітів, — каже жінка. — Це мій 
малесенький бізнес. Інакше вижити 
важко.

Познайомилися тут на ринку й 
ще з однією пенсіонеркою, Лідією 
Височиною, — їй 82 роки! Увесь той 
час, відколи вона на пенсії, — виро-
щує та продає квіти, бо, каже, треба 
допомагати родині.

— Потурбуйтеся про нас, ми не 
хочемо звідси йти, — просить жінка.

Людмила ШИШКО

Квітникарі 
не хочуть 
переїжджати з 
центру Луцька, бо 
їхній бізнес помре


